
Ata da décima oitava sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima quarta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 01 de dezembro de 2020, às 
vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil Antônio Pereira de 
Lima. Presentes os demais edis: José Aparecido Borges da Silva, Édipo Xavier Martins, 
Adilson Barbosa da Silva, Gutembergue Girasol Guimarães, Bruno Tikanori Sakata, 
Rosemeire da Silva, Marcos Rogério Ramello Gazeta e Patrícia Aparecida Pacifico Soares. 
Em seguida, o Presidente solicita a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada 
sem restrições. O Material do Expediente constou dos seguintes documentos: Projeto de Lei 
nº 716/20, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a Escola de Ensino 
Superior e dá outras providências”, Projeto de Lei nº 717/20, “Que denomina “CEMEI 
Prefeito Antonio Massaaki Sakata” o prédio da Creche Escola situado na Rua José Maria 
Mathias”, Indicação nº 58 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, o plantio de Ipês coloridos em locais específicos da 
cidade, Indicação nº 59 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a correção do nível da guia de sarjeta na 
Avenida Huet Bacelar entre a loja Silvia Calçados e a residência de nº 521 e a Indicação nº 
60 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, a restauração e pintura da quadra poliesportiva situada ao lado do Ginásio Municipal 
de Esportes. Todas as indicações acima foram submetidas ao Plenário e aprovadas por 
unanimidade. Em seguida, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da 
mesma o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, primeiramente agradecendo a presença do 
Prefeito eleito Adelmo Alves e do Vereador eleito Valentim. Comenta sobre suas indicações, 
destacando que inclusive o problema da guia de sarjeta já está sendo resolvido. O edil destaca 
a satisfação pelas ruas que foram asfaltadas, porém sabemos que agora, o problema de 
alagamento na Avenida, vai aumentar ainda mais. Apesar de ter uma galeria muito bem feita, 
em caso de chuva forte não é suficiente para dar vasão à água. É preciso que o setor de 
engenharia da Prefeitura encontre uma solução para melhorar o escoamento da água naquele 
local. Parabeniza o projeto da vereadora Rosemeire, homenageando o ex-Prefeito Antonio 
Massaaki Sakata, dando seu nome a Creche Escola Municipal recém construída. Uma 
homenagem muita justa. Em seguida faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da Silva, se 
dizendo feliz por todos concordarem com a homenagem ao Ex-Prefeito Sakata. Tive a 
oportunidade de trabalhar com ele e acho muito justa esta homenagem. Fomos uma Câmara 
unida e estamos saindo com a certeza de termos feito um bom trabalho. Estamos passando por 
momentos difíceis devido esta pandemia e acredito que neste final de ano a tendência é piorar 
ainda mais esta situação. Trabalho na área da saúde, sou feliz com meu trabalho e estarei 
sempre a disposição de todos que precisarem de mim. A seguir, faz uso da palavra o edil 
Bruno Tikanori Sakata, dizendo estar emocionado com este projeto homenageando seu pai. 
Fico feliz, pois a placa que vai conter o nome do meu pai, terá também, em baixo, o meu 
nome como vereador. Meu pai dedicou sua vida por este município e acredito ser muito justa 
esta homenagem. O edil ainda parabeniza a indicação do edil Marcos Gazeta, para plantio de 



ipês em nossa cidade. Finalmente faz uso da palavra o edil Gutembergue Girasol Guimarães 
dizendo que a respeito do Ex-Prefeito Antonio Massaaki Sakata, tudo que foi dito aqui, eu 
assino embaixo. Realmente, uma homenagem muito justa há uma pessoa que dedicou toda sua 
vida a este município. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na 
Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 716/2020. Não havendo nenhum edil que quisesse 
discutir o mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Finalmente, foi 
apresentado o Projeto de Lei nº 717/2020. Como nenhum edil quisesse discutir o mesmo, foi 
submetido ao Plenário, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a 
palavra para Explicação Pessoal fazendo uso da mesma o edil Bruno Tikanori Sakata, 
deixando seu repúdio ao Governador do Estado de São Paulo, que um dia depois da eleição, 
decretou novamente o fechamento do comercio no estado, devido a pandemia. Durante a 
campanha ele disse não ia mais fechar o comercio e que encontraria outros meios de enfrentar 
a pandemia. Está mostrando que não tem palavra e pouco se importando com tantos 
comerciantes quebrados pelo fechamento do comercio e se agora voltar a fechar a situação 
dos comerciantes vai se agravar ainda mais. Em seguida, faz uso da palavra o edil Marcos 
Rogério Ramello Gazeta, concordando plenamente com as palavras do edil Bruno. Tudo que 
não precisamos agora é de um novo lockdown. Todos sofremos as consequências desta 
pandemia e ficou provado no mundo inteiro que o lockdown foi a pior solução para o 
enfrentamento da pandemia. É preciso sim tomar todas as medidas de precauções, mas 
enfrentar esta doença de pé e não ficar escondido. Espero que ele retroceda desta decisão e 
não venha mais decretar lockdown em nosso estado. Defendo a vacinação da população, 
vamos tomar todas as precauções necessárias, mas vamos lutar de pé, com responsabilidade e 
sem politização. A seguir, não havendo mais nada a tratar, após as formalidades regimentais 
deu por encerrada a presente sessão da qual foi lavrada esta ata, que lida e achada conforme, 
vai assinada pelos membros da Mesa. 
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